
 
Skiloti 2021  

Uludag Beceren Hotel
14-19 Şubat (5 gece Pz-Cuma)

17-21 Şubat (4 gece Cars-Pz) 


21-26 Şubat (5 gece Pz-Cuma) 


Ailesi ile birlikte konaklayan 0-6 Yaş arası 1. Cocuk ücretsiz, 0-6 Yaş arası 2. Çocuk ve 7- 11,99 
Yaş arası çocuklar ücretli olarak fiyat tablosu hazırlanmıştır. 12 Yaş ve üzeri yetişkin 
sayılmaktadır. Tabloda yer almayan formül için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


Tam Pansiyon Konaklama: Açık büfe sabah kahvaltısı, açık büfe öğle yemeği, açık büfe 
akşam yemeği. ve 17:00 çay saati

Ulaşım, kişisel harcamalar, kayak dersleri ve ekipmanları, Skipas ücretleri fiyata dahil degildir. 
Tesiste alınan alkollü ve alkolsüz içecekler, mini bar kullanımı extra olarak ücretlendirilir. 

Odalar giriş günü saat 14:00 de hazır olacaktır. Çıkış günü saat 12:00 de boşaltmanız 
istenmektedir.


Kayıt için:  Rezervasyon için kayıt fişini doldurup faks ya da mail yolu ile bize ulaştırmanız 
istenmektedir. Kayıt talebiniz bize ulaştıktan sonra müsaitlik doğrultusunda size ödeme ve diğer 
tüm bilgiler için bir konfirmasyon gönderilecektir. Kredi Kartı ile odeme yapmak isteyenlere mail 
order iletilecektir.


17-21 Şubat 
Yetişkin+çocuk Yetişkin+çocuk
1+1 (0-6,99) ₺	3.940 2 + 1 (0-6,99) ₺	 5.240
2 + 1 (7-11,99) ₺	 6.560 1 + 2 (7-11,99) ₺	 6.560
1 + 1 (7-11,99) ₺	5.240 2 + 2 (7-11,99) ₺	 7.880
3 + 1 (0-6,99) ₺	 7.080 3 + 1 (7-11,99) ₺	 8.400
2 + 2 (0-6,99) ₺	 6.560 2+3 (7-11,99) ₺	 9.200

14-19 Şubat ve 21-26 Şubat 
Yetişkin+çocuk Yetişkin+çocuk
1+1 (0-6,99) ₺	 4.225 2 + 1 (0-6,99) ₺	 5.635
2 + 1 (7-11,99) ₺	 7.050 1 + 2 (7-11,99) ₺	 7.050
1 + 1 (7-11,99) ₺	 5.635 2 + 2 (7-11,99) ₺	 8.450
3 + 1 (0-6,99) ₺	 7.600 3 + 1 (7-11,99) ₺	 9.000
2 + 2 (0-6,99) ₺	 7.050 2+3 (7-11,99) ₺	 9.850



Genel Uyarılar


Tesisin konsept dahilinde sunduğu hizmetler ve bazı hizmet alanlarının kullanımı, Covid-19 
kapsamında çıkan genelgeler ve yasal düzenlemelere göre konaklama süresince sınırlandırılmış 
ya da kapatılmış olabilir. Bazı hizmetler ise kısmen veya tamamen sunulamayabilir. 


Rezervasyon yapan tüm misafirler; başta tesis, Sağlık Bakanlığı, yerel kurumlar/otoriteler olmak 
üzere, ilgili kurumların Covid-19 ile ilgili olarak aldığı tüm tedbirlere uymak ve bu tedbirler 
kapsamında; başta HES Kodu olmak üzere kendilerinden talep edilen tüm bilgileri tesise 
vermek zorundadır. Tedbirlere uymayan misafirlere sunulacak bazı hizmetler sonlandırılabilir. 
Misafirlerin Covid-19 kapsamında alınan önlemlere uymaması halinde yaşanacak olumsuz 
durumlardan tesis ve ya Club Papyon sorumlu değildir. 


Misafirlerin sağlığını korumak amacıyla ilgili kamu kurumları tarafından alınan Covid-19 
önlemleri kapsamında; misafirlerin tesise girişi sırasında HES Kodu sorgusu yapılacaktır. Tesis, 
sorgulama sonucunda tanılı veya temaslı misafirleri kabul etmeyebilir, izolasyon odasına alabilir, 
tesisten çıkışını isteyebilir veya ilgili kamu kurumlarının düzenlemeleri kapsamında gerekli 
görülen diğer işlemleri yapabilir. 


Rezervasyon yapan tüm misafirler, hem kendi sağlıklarını hem de kamu sağlığını korumak için 
tesise giriş öncesinde, konaklama süresince ve tesisten ayrıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı 
tarafından belirlenenler başta olmak üzere; Covid 19 kapsamında gerekli olan tüm tedbirleri 
uygulamaktan sorumludur. Sağlık problemi bulunan veya Covid-19 belirtilerine ilişkin şüphesi 
olan tüm misafirlerin, tesise giriş öncesinde sağlık kuruluşlarına başvurması gereklidir. Covid-19 
sebebiyle misafirlerin uğradığı veya sebep oldukları zarardan kendileri sorumlu olup her ne 
sebeple olursa olsun, Club Papyon sorumlu değildir.

Bilgi ve kayıt için: skiloti@clubpapyon.com +90 532 276 6672 (Mme Louise MORVANT) 





_____________________________________________________________________________________________ 
Club Papyon, Pierre Loti lisesinden bağımsız okul sonrası faaliyetlerini yürütmekle sorumlu servis sağlayıcı bir kurumdur. 
Skiloti kampı Pierre Loti Lisesinden bağımsız olarak Club Papyon'un kendi inisiyatif ve sorumluluğunda düzenlenmektedir
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